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  دونوکرش را آشتی می دھديس جمھورپاکستان ئرخان دراين عکس جنرال اسحق 

  
  ن حرف منست که درسينه ھاتکرارمی شوداي

  خ است  که  يادگارمی شودــريگذشته  حفظ تا
  گران چه ميکندـگفتم آن که بر خود نکند بردي

  اھی ھابرقرارمی شودـــازسپيدی ھافراربرسي
  کس که اززدن تاريخ ھراس نداشتــــآری آن

  ار می شودـــعن و گفتــسرانجام ورد  زبان ط
 

  مثلث رذالت
  

دم خاطرالھام بخش ھم اھا خاطره احيای از  عکس غير، منۀبه عقيد ا دي ۀ ست اين عکس را من در يکی از سايت ھ

  گذشته من زنده شد 

ران ١٩٧٩درسالھای اول جھاددراواخر سال  ام رھب ا تم من به پاکستان رفتم ولی زود به وطن برگشتم  غيرازاينکه ب

ناختم دو وی ًجھادی ازنزديک  قبال می ش ا مول تم ب وگر داش ویدوره من ماموريت درل د گل شھيد، مول ال  محم  جم

م .، مولوی محمد نبی ومولوی غالم نبی چرخی از نزديک می شناختمالدين  من در گرين ھوتل اتاق داشتم  دوستان ک

   .ً خصوصا مردم شمالیدوبيش پيش من می آمدن
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 دراتاق نشسته بوديم که پسر مولوی صاحب جمال الدين خان که پيش مولوی صاحب چرخ دريور بود وحاال درکانادا

شين.کند به ھوتل آمدسالم دادزندگی می  تم لطفابن رم .ً من گف وی صاحب چرخ بب ه مول ه خان دم شمارا ب  گفت من آم

ه در .چون مولوی صاحب ھميش پا فشاری می کردکه من درھوتل نباشم شاری داشت ک ابقه او پاف  به پاس دوستی س

وی صاحب هخانتم  در مھمانشبرگ بعد ھا ھمان طور شد من تاروزی که به افغانستان . زندگی کنماشخانه مھمان  مول

ه  ودآن ھرردچرخ ک ر می ب ست نف شتر از بي ودمشب وروز بي ور .، ب ه دري ود وقتيک واز وشجاع ب ان ن رد مھم  او م

وی  زد مول ردم ن ا ک مولوی صاحب گفت مولوی صاحب ترا خواسته به اجازه خود مھمان ھا دوستان را در ھوتل رھ

ا ديگران  من . نبودد،نه که بيتک می گفتن مولوی صاحب در مھمان خا.صاحب رفتم ز .نشستمب ين وقت عزي  در ھم

ه مشکالت د آنھا ھم نشستندالفت واستاد بھاوالدين مجروح آمدن تاد مجروح راجع ب  نظر به شناخت قبلی که داشتيم اس

 که از منزل باال،ای استاد شھيد گوش فرا داده بوديم  ھجھاد وسر گردانی آواره ھا آغاز سخن کرد اھل مجلس به حرف

ه ومھمانپسرسيزده چھادهو محمدجان نام داشت  که مزدور بچه مولوی صاحب   ين خان ه در ب  رفت هخان ساله بود ک

وی من نشبخاطر عزت مو وآمدداشت  د پھل ود آم ان موظف ب اال .ستھمان ما ب وی صاحب گفت ش  آھسته گفت مول

دئبيا سته .ي ن آھ تم م زبرخاس ه م تاد مجھحم حرفا ک شومای اس شناب .روح ن وی صاحب در ت تم مول اال رف اق ب ه ات  ب

ده  گفتم وطن. قاضی صاحب دو سه روز شد معلوم نمی شويد: برگشت گفتوقتی .وضومی گرفت روان آم دار ھا از پ

ر  اند د نف ا چن د ب دين سر شور می دھ اه مسعود آزرده است باگلب ال ه از احمدش وبی پنجشيری ک رزا يعق حاال ھم م

وی صاحب گفت. من به امر شما آمدم عزيز الفت ومجروح صاحب ھم در بيتک نشسته.نددراتاق من بود   من :  مول

  .ببينيم بعد اجاز می گيريم می رويمرا ين می رويم که پير وحاکم صاحب ئی رفتنی ھستيم بيا پائوشما جا

د مئ پا ده آورده ان ه از ن ين شديم ديدم که چای به مھمان ھابا نان جواری که با گورپخته ش وی صاحب يک توت ومول

اجواری  ھيدگن ز الفت ش اکم صاحب عزي وی صاحب از ح د مول د لحظه بع رفتيم چن ھيد  وری گ تاد مجروح ش و اس

تاد .وديگر مھمانھا اجازه گرفت ز الفت واس ردم  عزي ر می گ يد ب ما باش ار عاجل دارم می روم ش  گفت من کمی ک

لغم ب که ديدھبمجروح وديکر مھمان ھا گفتندبه ما اجازه  ه ش م در خان رويم ولی مولوی صاحب به آنھا اجازه ندا د وھ

  بته با گوشت گوسفند فرمايش داد

ه لما ھردو ازخانه برآمديم  پسر مولوی محمدی که  حاال با خانم  نغمه  زن سابق منگ ر ک ا دونف  جان ازدواج کرده ب

ايی تا شما برويد در خانه تا من برنگشاک سالم دادند مولوی صاحب گفت جان کهبرپشت شان بوجی برج بود آمد يم ج

يش روی  نرويد حرکت کرديم يک سی متر موتر رفته بود که يک موترعسکری پيشروی ما آمد مولوی صاحب در پ

اال نداشت  ام ب ه درآن وقت مق الو نشسته بود دريور را گفت آھسته موتر استاد شد نصير بابرک ا روزی رسان ھاز س

ا وجاسوسان وسابق نمک پرورده ذ.ی احصار پشاور بودفراريان افغان در باال ود حاال از چوبکی ھ الفقارعلی بھتوب

ودءجنرال ضيا روال يوسف ب د گل ودگ رال حمي ا يک چوب ،الحق ، جنرال اختر، اسلم بيگ ، جنرال موسی ، جن  ب

ا احوال ين شد وچند نفر ديگر درموتر ماندند من اولين بار بود که نصير بابررامی ديدم ئدست پا او به پشتو ھمرای م

ر صاحب بگو  پرسی کرد مولوی صاحب گفت که من خانه گلب الدين می روم بعد خانه ربانی می آيم به  جنرال اخت

  .می بينمپشاور  در دفتر ارباب طاھرگورنرکه نگران نباشد من که برگشتم شمارا 

دم د او به موتر خود نشست وما دوباره به موتر منصير بابرگفت باش  رديم من فھمي وی صاحب  نشستيم حرکت ک ول

وی  يديم مول اب رود رس زی نگفت نزديگ ارب م چي وی صاحب ھ که کدام مشکل پيش آمده نخواستم پرسان کنم ومول

وره خرتوھين گرخورد کردندواستادرا گلب الدين صاحب گفت گلب الدين وربانی در اتاق گورنرجنرال پشاور با ھم ب

ن وقت کرده جنرال اختربه من ت اوريم در اي ين ھردوی شان صلح بي ه در ب رد ک ساس حيلفون کرده بود وخواھش ک
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دين عادت را کنيم اگراستاد قناعت کند بعد گلب الدين را ب  برويم عذراستاد .درست نيست اوريم گلب ال تاد بي يش اس پ

ما ) مشھور به انجينر سالم (خاطری آوردم که سيد اميرتوغبيردی وال ه داردخودرا پت می کندشمارا ب ه دوست ش ک

وی صاحب چرخ ویاست  انی  مول تاد رب ا اس يم ب  را گرفته خانه انجينر برويم ھمان بود که به خانه استاد ربانی رفت

راھم  زشت وکروشت ھم به استاد گفت وقناعت استادربانی را مولوییحت حرفھايحرف زد ودر عين نص  صاحب ف

  .کرد

ود به ديدنبعد  م ب  انجينر سيد امير که با برادرخود سيد عباس زندگی می کرد وکاکای آن مالی حضرت قلعۀ جواد ھ

د  ا نشسته بودن ان ھ به بيتک سيد عباس داخل شديم کاکای سيد امير مولوی صاحب ويک کاکای ديگرسيد امير با مھم

ه از جای خ تندود من ومولوی صاحب داخل شديم ھم ديگران برخاس وی صاحب را ب د از احوال پرسی من مول  بع

دين  ال ل يد جم ا س تم کاک معرفی کردم وبعدپرسان کردم که سيد امير کجاست گفتند درون خانه است من داخل خانه رف

ا هپدر سيدامير در روی حويلی استاد ل ھستی بچه ھ را درھوت و چ  بود احوال پرسی کردم گفت من از توخفه ھستم ت

دم ه نمی آي يم بخان د . ی گويند ھرچه می کن د من از بع ر سالم برآم ه انجين وديم ک تاد ب ه در روی حويلی اس د دقيق چن

ر ن داکت ت م ر گف تم انجين يدامير گف ه س ان راب ه  جري ال درخان ا ح ر انورت ه داکت شھور ب سراجی م ل ال صير جب و ب

ر  رای اخت وديم   چانجينرگلب الدين ھم ی ب دديگربيکل م ) ايزک(اايناو نمی خواھ اب طاھر ھ د وارب ار کن ا ک يک ج

  . ھمينطورفقه کرده وجنرال اختر ھمامو

اب طاھربين گلب  ر ارب  من گفتم اين قسم نيست جنرال اختر به مولوی صاحب تيلفون کرده بودکه مشکلی که در دفت

ه مرا مشکل آن الدين وربانی  پيش آمده شما در بين شان  د وقتيکه از خان ا موحل کني ديم ن ب وی صاحب می  برآم ل

  : گفتهوبکی بنام نصير بابر ھم نسبت اين مشکل آمده بود او خنده کردچيک 

د اونگفت ض قا ی شما ومولوی صاحب تازه آمديد اين موش وپشک بازی دولت پاکستان وآی اس آی را شما نمی داني

وبھتر از من می چند نفر ديگر خانه انجينر بودند من تعجب  و نصير بابر، گفت نصير پای داو ر ت کردم گفتم سيد امي

ديم  ه آم ان خان ه مھم ر ب يد امي رويم من وس دانی ولی بيا که مولوی صاحب  بخانه تو آمده به احترام مولوی صاحب ب

يد ،مولوی صاحب گفت چای نمی خوريم بيا می رويم من ر وخود س يد امي ای س وی کاک وی صاحب چرخ ، مول  مول

ده امير در موتر مولوی صاحب ب تاده بودن افظين اس دين مح يم  دھن دروازه گلب ال دين رفت ه گلب ال ا .طرف خان  م

ه دل رفت ده دقيقه بعد گلب الدين خواستاد مانديم سيد امير داخ ش از خانه برآمد کمی گرفته داخل خانه يکجا رفتيم ھم

يم ک ر کاسه ن دين خاموش بود مولوی صاحب به گلب الدين ھم حرفھای زشت وکرشت گفت چون زي ود گلب ال اسه ب

سم   حاضر به آشتی نشد آنچه که سيد امير درخانه خود به من گفت درست بود که اگر حيات باقی بود با تفسير می نوي

اق  ين شان آسان می شد وازنف تگاه جاسوسی در ب م فعاليت دس ند ھ د گروپ باش آی اس آی می خواست که اينھا چن

د بجاسوسان می توانستند کمک ھای خارجی را د سيم نماي د وخودتق رول کن اه ولت پاکستان کنت م وزي سيم ک  دخاطرتق

ر  يد امي ه س ه خان ا ب م يکج ا ھ د ب افظی برآم دا ح بين شان تفرقه خلق کنند مولوی صاحب عصبی شد از خانه بدون خ

ه من ھستند  تان در خان از رفتيم سيد امير ھرقدر کردکه به نان باشيد مولوی صاحب گفت الفت ومجروح وديگردوس

ما بر انتظاربود به او گفت طوريکه من خبر شدم دسنصيربا.  به دفتر گورنرجنرال پشاورآنجا رفتيم تگاه جاسوسی ش

ه  و ی می شود وسوء استفاده از اين پدراندرئسبب اين نوع جدا سر کوچک ھستم ون ه پ د من ن ما می کني بچه اندر ش

صيرباب نم ن ل ک ن تمثي مارا م ل زدن ش يخ ونع ه  در م ن احمق ک وی صاحب چرخ رنگ باخت م ای مول ر از حرفھ

  .ومولوی صاحب به خانه مولوی چرخ رفتيم اين روز آغاز نفاق توسط آی اس آی بود
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ام جناي اب ودر تم دين خاين ھمرک ت اانجينر سيد امير توغبردی وال مشھور به سيد امير ھنوز زنده است وبا گلب ال

شاور روابط  م در پ وز ھ دين گلب الدين شريک است ھن دين را گلب ال ين گلب ال ايم ساخته وتماس ب ا آی اس آی ق ب

صير رقيب سرسخت وھمصنف ه ودولت پاکستان است داکتر بصير ب نام داکتر انور در کابل زندگی می کند داکتر ب

شرکه گلب  د استادعزيزمب انی بودن اسدهللا امين بود سيد امير،استاد عزيز مبشر، داکترانوررفيق ھای نزديگ من زم

ا ج ا ده منھ اد کالن ش روان چھاريکار است در خان آب ًلدين جذبی آن واز شاگردان مکتب اخوانی اوست اصال از پ

ات ځگھي نشريهول ؤ مدير مسځھيالدين گ ه ادبي را  در زمان حکومت شاه ترور شد عزيزمبشر ديپارتمنت دری فاکولت

ه جالل خوانده  در ليسه نعمان پروان معلم دری بود روز کودتای ثورتوس ل ب ل و از کاب ه کاب ط محمد زمان اسلمی ب

ه زاس ًآباد واز جالل آباد توسط آدم خان به پاکستان انتقال داده شد  فعال درتک يچ وقت ب د او ھ دگی می کن ا زن امريک

وانی  ديالوژی راست اخ م آي وز ھ رت داشت وھن دين نف ستان و گلب ال داد وازدولت پاک ن ن دين وآی اس آی ت گلب ال

عل ودر رددا خودرا دايی ش د ف ی احم روان شدوبا داکترعل یواليت پروان با آصف نبردکه بعدمنشی کمته واليتی پ  ه ي

ر ق داکت ک خل زب دموکراتي ته ح ط دارودس ورھميش درگيربودتوس ا ث ل ازکودت ای قب وم کودت دايی درروزس  ف

ن آن مردبزرگ شاد باد ونفرين نه خانه اش ازبازاربرده شد وتوسط جالدان تاريخ زده به شھادت رسيد روايثورازمعا

  .بر دشمنان بشريت

ه . حاال ھم جنگ و قھر ھای گلب الدين با کرزی از ھمان شکل قبلی می باشد م ب د، وی باسر خ ستان بخواھ ر پاک اگ

ستان ... مانند  ه پاک رده در يک مھمانخان ات ک نزد کرزی خواھد آمد و اگر نخواھد، به مانند ھميشه دم را الی پايش ق

  .اسوسی و خانه خرابی می خوانددرس ج

 


